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Korajža je v Libeličah doma!
Slovenski kulturni praznik so v Libeličah počastili
astili s prireditvijo, ki ji pravijo »Korajža
je v Libeličah
Libeli ah doma!« Z željo, da bi ta prireditev postala tradicionalna so jo člani KPD
organizirali že drugič.
drugi . Bistvo prireditve pove že njen naslov, zato k sodelovanju
povabijo
bijo vse krajane, ki znajo peti, kaj igrati, pisati skeče
ske in nastopati v skečih,
recitirati….. Za uro in pol dolg program se kar
nabere dovolj vsebine. Glede na obisk prireditve in
navdušenost publike, pa bi tudi dve uri hitro minili.
V prepolni dvorani gasilskega
ga
doma se je trlo ljudi,
željnih videti pristne, preproste in neizumetničene
neizumetni
nastope domačinov, ki so se
ojunačili javno prikazat kaj znajo.
Prvi del prireditve je bil posvečen
en Francetu Prešernu, drugi pa splošni za
zabavi.
Odzivnost
dzivnost publike potrjuje,
potrjuje da so vsi nastopajoči
dobro opravili svoj nastop. Spremno besedilo je
napisala Simona Jerčič
Jer
Pšeničnik,
nik, z njim pa je Sabina Pšeni
Pšeničnik odlično povezovala
prireditev. Režijo je imela v rokah Irma Knez, ki je tudi avtor nekaterih skečev.
Predsednica KPD Libeliče,
Li
e, Jožica S. Zalesnik se je zahvalila vsem nastopajo
nastopajočim in tudi
tistim, ki so pri organizaciji sodelovali kot pisci besedil ali kot strokovni sodelavci. Z
močnim
čnim
nim aplavzom je publika potrdila napovedano željo predsednice, da bo prireditev
postala tradicionalen
tradi
način
in praznovanja kulturnega praznika in udejstvovanja širšega
kroga krajanov pri ohranjanju kulturnega nivoja na vasi.
Je pa res, da so dobro organizirane prireditve dokaz, da Libeličani
Libeli
potrebujejo večjo
jo dvorano.

Prasl visok 25,75m!
Letošnji »cvetni vikend« je bil malo drugačen
druga
od prejšnjih. Izdelava
praslna bi bila postavljena pod vprašaj, če se še enkrat ne bi izkazala
dobra lastnost Libeličanov, da čee je treba pa 'kup sto
stop'jo. Izdelovalci so
fantje, ki so tudi gasilci. Nesrečaa ne po
počiva in tako je zahtevala
intervencijo gasilcev na požaru na Ojstrici ravno v času največje
zagnanosti za izdelavo velikana. Fantje so odšli in potrebna je bila akcija,
da se jih nadomesti z drugimi. Uspelo je in do vrnitve gasilcev je bil prasl
skoraj nared za cvetno
vetno nedeljo. Zahvalo je treba izreči
izre vsem, ki so ob tej
priliki pomagali. Je pa tudi res, da se vsako leto zgodi nekaj kar
zaznamuje dogodek na cvetno nedeljo. Letos
Let je pri pripravi na postavitev 25,75m visokeg
ega praslna ob cerkveni zvonik,
usoda hotela, da so enemu izmed nosačev
č v počile
p
hlače in to tako, da je imel odprt šlic kar odzadaj.
od
☺☺☺

Libeliška pustnija!
Tradicija je že, da se na pustni čas po vasi sprehodi pustna povorka. Tudi letošnja
pustna sobota je bila idealen čas za to, tako po vremenu kot po času. Največje
veselje imajo najmlajši, teh je tudi največ, in
tisti malo starejši, ki prikažejo kakšen
aktualni dogodek v minulem letu. Letos je
bila tema »Ljubezen na seniku«, prirejena za
domače razmere. Sodelovala je tudi
odhajajoča TV postaja TV3, ki je vse skupaj
zabeležila s »Styropor kamero«. Za
popestritev povorke je poskrbel muzikant »Ostržek« s svojo frajtonerico.
Vodstvo KS je poleg organizacije (uradnih zadev) poskrbelo tudi za topel in
hladen napitek za udeležence, pa ne samo za maske, ampak za vse prisotne ter nepogrešljive »krape«.

KPD Libeliče opravilo svoj redni občni zbor!
Marec je mesec, v katerem skoraj vsa društva v Libeličah potegnejo črto pod opravljenim delom in si zastavijo načrt za
bodoče oziroma tekoče leto.
Tudi Kulturno prosvetno društvo je to storilo. Na zboru so funkcionarji podali svoja
poročila, ki so jih prisotni z zadovoljstvom in enoglasno podprli. Predsednica
Jožica S. Zalesnik je v svojem poročilu nanizala kar precej aktivnosti, ki so bila
uspešno izvedena in tudi nekaj takih, ki jih zaradi objektivnih razlogov ni bilo
možno izvesti. Te pa so vnesli v program za letošnje leto. V programu za leto 2012
izstopa točka, ki predvideva praznovanje 90 letnice priključitve Libelič k matični
domovini. O samem načinu in razsežnosti proslave se bodo še podrobneje
dogovorili, saj bo to skupni projekt vseh Libeličanov oziroma društev v kraju.
Predsednik turistične sekcije g. Franc Perovnik je podal poročilo o obisku turistov v Libeličah. Povedal je, da se je število
obiskovalcev ustalilo pri številki nad 2500. Nakazal je tudi pomanjkanje kadra za vodiče in predlagal najti nove mlajše
kadre za to dejavnost.
S finančnim poslovanjem, ki ga je podala blagajničarka Erika Ring so bili zadovoljni tako člani nadzornega odbora, kot
prisotni člani. Po uradnem delu je sledil še neuradni del, za katerega je tekoče zadeve in ostalo pripravila kmetija Duler.

Luna 'ma čudežno moč!
Ali ste vedeli…
- da polna luna pospeši veliko naravnih ritmov
- da se korale razmnožujejo ravno ob polni luni
- ptice selivke se prilagodijo polni luni ob svojih selitvah
- da je ob polni luni kar 14 % več avtomobilskih nesreč
- da polna luna ojača električni naboj v živečih celicah
Ne verjamete? Vsak mesec ob polni luni se skupina
Libeličanov odpravi na, zdaj že tradicionalni, pohod na Trotov
vrh. Pa ne zato, ker jih »nosi luna«, temveč jih nesejo kar
njihove lastne noge. Na vrhu – pri Trotu – je postojanka za
počitek in kakšen priboljšek v tekoči in trdni obliki. Človek se
mora namreč malo podkrepiti, da ob soju lune pride še do
doline in zleze v toplo posteljo.
Večina ljudi ve, da se ob nastopu polne lune počutijo, recimo temu, drugače. Eni izjemno, drugi nemirno, vsakdo pa
zagotovo čuti, da je energija kraljice noči izjemna in posebna. Njen vpliv na Zemljo in njene prebivalce je poseben že
skozi celotno človeško zgodovino in če poznate moč polne lune, jo lahko tudi uporabite bolj, kot ste si verjetno mislili. V
zgodovini človeštva so številne civilizacije poznale moč polne lune in to so uporabljali za številne obrede in zdravljenja.
V današnjih časih smo na naravo malo pozabili, raje se zanašamo na tehnologijo kot na notranje vedenje in moč narave.
Splošno znano je, da polna luna dviguje v ljudeh zavedanje svojega duhovnega bitja. Zato ni nič kaj nenavadnega, da se
ljudje ob polni luni počutijo včasih »nervozni«. Moč polne lune je najbolje uporabiti tako, da se ob njenem nastopu
sprostimo in pogledamo vase. Priložnost za to je tudi pohod ob polni luni. Večer, ki bi ga drugače preživeli pred
televizorjem, izkoristite za triurni sprehod v naravi. Pa ne le sprehod, to je tudi priložnost za druženje, pogovor, česar v
sodobnem času kronično primanjkuje.
Decembra (2011) nas je na vrhu – stičišču treh far (Ravne, Prevalje, Libeliče Črneče) – čakalo sladko presenečenje. Bilo
je namreč eno leto od prvega pohoda in pihali smo svečko na torti. Za pokušino vam prilagamo fotografijo.
Prvi pohod je potekal 21. 12. 2010, največ pohodnikov je bilo 17. 5. 2011 (kar 20). Nekaj pohodnikov se je udeležilo vseh
pohodov, ostali pa se pridružijo le občasno, kakor jim (nam) čas dopušča. Vabimo vas, da se nam ob naslednji polni luni
pridružite na pohodu tudi vi. Zberemo se ob 19. uri v novem naselju na Libeliški gori!
Vabljeni!
Dragica Perovnik in Simona Jerčič Pšeničnik
Članke brez podpisa je prispeval urednik. Vabljeni tudi vi k sodelovanju!

Ekskurzija v Belgijo in Luksemburg!
Pred približno 7 meseci se je v našem razredu (razred 2.c – Gimnazija Ravne na Koroškem) pojavila nadvse
zanimiva ideja. Skupaj smo se odločili,
ili, da si vzamemo nekaj dni oddiha od pouka in
vseh ostalih obveznosti. In tako smo se 7. marca s polnimi kovčki,
kov
ki so pokali po
šivih in z veliko dobre volje odpravili na 16 ur dolgo vožnjo do Brüslja,
Br
ki je glavno
mesto Belgije. Ker je naša energija
energija vedno na vrhuncu, je bilo na avtobusu precej
živahno. Ko pa se je nad nas spustila noč,
no , smo se udobno namestili in zaspali, da bi
napolnili naše »baterije« za naslednji dan, ki se je začel
začel v Brüslju.
Br
Dolga pot skozi
Nemčijo
ijo do Belgije je tako hitro minila,
minila, medtem ko smo mi spali.
V zgodnjih jutranjih urah smo se prebudili v lepo in sončno
son
sonč
jutro ter komaj čakali, da
se začne naša petdnevna dogodivščina.
ina. Naš najboljši vodič
vodi Dejan nas je popeljal skozi prelepo mesto Büselj do
znamenitega parlamenta. No, verjetno,
erjetno, da tisti trenutek nikogar od nas ni zanimala politika in Evropska Unija, toda
vseeno smo z zanimanjem prisluhnili naši poslanki Tanji Fajon. Naših štirideset radovednih glav so povabili tudi na
sejo, ki se je ravno takrat odvijala v dvorani parlamenta.
parlamenta. Šele takrat smo spoznali, da je navsezadnje upravičeno
upravi
kdaj
pa kdaj med sejami zaspati, kot to počnejo
čnejo
nejo nekateri poslanci. Sicer pa je bila to za nas nepozabna izkušnja, a kljub
temu so nas zunaj parlamenta čakale
akale boljše stvari. Bruselj. Zelo lepo mesto
mesto z ohranjenimi starimi hišami in z
mamljivo tradicijo čokoladnic
okoladnic ter seveda piv. Na vsakem vogalu polno čokoladnic
okoladnic in 40 sladkosnedih glav, ki komaj
čakajo, da poskusijo slavne belgijske čokolade.
okolade. In na vsakem vogalu je dišalo po sveže pečenih
pe
vafljih. Mmmm…
Za nas dekleta pa so bili prava turistična
čna atrakcija francosko govoreči
govore i Belgijci, sladki kot vaflji. Mogoče
Mogo smo bili
malo razočarani
arani nad njihovo hrano. Kajpada, razvajeni otroci, ki smo navajeni jedi, ki jih naredijo naše mame. Tisti
dan še nismo videli
eli našega hotela in komaj smo čakali, da lahko naše utrujene očii podležejo mamljivim posteljam.
Bilo bi prelepo, čee bi se to res zgodilo. V luksuznem hotelu smo si priredili »tiho žurko« na hodnikih in še dolgo,
dolgo nismo zaspali.
iti, kljub »tihi žurki«. Odpravili smo se proti najlepšemu mestu, ki sem ga kdajkoli
Tretji dan smo bili vsi spočiti,
videla, Brugge. Staro, dobro ohranjeno mesto, ki s svojimi kanali spominja na Benetke. Brugge je že bolj na severu
Belgije in zato je tam več nemško in nizozemsko govorečih
g
ljudi (Belgija je namrečč razdeljena na sever in jug – na
severu govorijo nizozemsko, na jugu francosko). S težkim srcem smo zapustili skoraj najlepši kraj na svetu (beri:
Libeličee so lepše) in se, siti od okusne pice po belgijsko, odpeljali do slavnega
slavnega Atomiuma. Atomium je simbol
Brüslja in predstavlja milijonkrat povečano
čano
ano molekulo železa. Velikanska skulptura, ki je vredna ogleda. Nazaj grede
do hotela smo se zopet ustavili v središču
središč Bruslja in tam imeli veliko prostega časa.
asa. Zvečer
Zve
se je ponovila zgodba
prejšnje noči, »tiha žurka«.
udovit Bruselj in njegovo okolico. Odšli smo proti domu,
Zadnji dan sem skoraj zajokala ob zadnjem pogledu na čudovit
ampak vmes smo se ustavili še v Waterlooju. V tem kraju je Napoleon leta 1815 izgubil svojo zadnjo bitko.
Zgodovinsko bojiščee je zdaj prijazna belgijska nižinska pokrajina, predvsem
predvsem pa turistični produkt Belgije, ki ga letno
obišče večstotisoč turistov z vsega sveta. Belgija je res čudovita država, čeprav
eprav pravijo, da so ljudje tam neurejeni in
zanemarjeni (tega sama nisem opazila). Še lepši pa je Luksemburg. Majhna država z glavnim
gla
mestom Luxembourg,
katerega smo si tudi ogledali. Vse skupaj je bilo zelo zanimivo, čeprav
eprav smo si vsi želeli domov. Ampak kaj hitro
smo se spomnili, da nas čaka
aka ponovnih 16 ur vožnje na neudobnem avtobusu. »Bomo že potrpeli!« je bil naš moto.
In tudi smo. 11. marca, v zgodnjih jutranjih urah, nas je s toplim nasmehom pozdravila naša preljuba Slovenija,
lepša od Belgije in vseh drugih držav. Saj veste kako pravijo: »Povsod je lepo, a doma je najlepše.« Utrujeni smo
končali naš »oddih« od šole in s vrnilii v svoje domove z nepozabno izkušnjo za nami.
Anika Plešivčnik

Za razmislek in opozorilo!
Kar nekaj dobrih stvari se ugotavlja po vseslovenski čistilni akciji, ki je potekala tudi
v naši okolici. Poleg tega, da so udeleženci »na svetlo« spravili nekaj smeti
s
iz
gozdov, kamor jih nevestneži, ki živijo tudi med nami, odmetavajo, pa do tega, kaj se
med temi smetmi najde. Podrobna analiza odpadkov ne bi potrebovala ravno
forenzikov, da bi se ugotovilo komu so odvrženi predmeti pripadali. Čistilci pri sebi
zagotovo
otovo vedo kdo je tisti naravoonesnaževalec, vendar ni dovolj korajže, da bi se ga
na glas omenilo. Bo pa morda pomagalo v bodoče,
bodo saj bodo onesnaževalci vedeli, da
se za njih ve v javnosti, le čas
as je treba, pa se bodo pojavili na kakšnem seznamu nepridipravov.
nepridipr
Morda tudi v našem
glasilu.So pa na glas in z jezo reagirali libeliški gasilci, ki so sredi gozda našli kompletno gasilsko delovno
uniformo. Nekaj časa
asa so ugotavljali ali ni morda kje v bližini lastnik te uniforme in počne
po
poč
v gozdu kaj takega za kar
moraš
oraš biti gol, potem pa so le videli, da jo je nekdo nemarno odvrgel, ker mu je bila doma odveč.
odve Prosili so me, da
naj preko glasnika opozorim ali apeliram na vse, ki odmetavajo smeti (tudi v kante), da še uporabne stvari, ki niso
njihove, vrnejo tja kjer so jih dobili. V PGD pravijo, da imajo probleme ravno z oblekami za vse desetine, ki se
pripravljajo na državno prvenstvo. Najbrž bi poleg gasilcev lahko še kdo povzdignil glas.
Spoštovani bralci, v tako mali vasi kot je naša, skoraj vsak za vsakega ve za katero drevo hodi s…, se ve tudi to česa
so se pri hišah »znebili«. Bodimo vsaj bol
bolj previdni, če nam že vest ne dopušča drugače!
če!
Narava je samo ena in le ta bo lastna tudi
di našim zanamcem. Pustimo jim lepo »'rbijo«!

ŽIVLJENJE JE LEPO …
Zima se je v zadnjih dneh na hitro poslovila, sončni žarki so močneje posijali
in že toplo grejejo. Pozimi pa za toploto poskrbimo na drugačen način. Še
posebej toplo nam je ob četrtkih zvečer v prostorih libeliškega gasilskega
doma, kjer se pod vodstvom ge. Maje Marin, profesorice športne vzgoje,
razgibamo od glave do pet. Maja nas zna s svojo pozitivno energijo voditi
skozi razgibavanje in ob koncu poskrbi tudi za vaje sproščanja ter za
pozitivne besede, ki jih ponesemo domov in nas grejejo še ves teden.
Telovadbo obiskujemo ženske različnih starosti zdaj že tretje leto in ni treba
poudarjati, da so ta tedenska srečanja polna smeha in pozitivne energije. Če se
zberemo vse, nas je 12, takrat je gasilski dom že malo majhen in ne bi bilo kaj
narobe, če bi se ga dalo nekoliko povečati. Najbolj pa se vsako leto znova
veselimo zaključka. Predlani smo se podale v Ljubljano in obiskale turško restavracijo, kjer je bilo poleg jedače in pijače
poskrbljeno tudi za ples, seveda smo tudi mi pokazale, kaj vse znamo in je bilo smeha do solz. Lansko leto so nam
libeliški gasilci posodili gasilski kombi, pa še šoferja za povrh. Planiran je bil izlet v neznano in po obisku Škocjanskih
jam smo se zapeljali še na kavico v Portorož, da o gostiji, ki sta jo pripravila Jeričeva Brigita z možem sploh ne govorimo.
Bila sta čudovita in težko se je z besedami zahvaliti za vso izkazano gostoljubje. Da, tudi letos zna biti zanimivo, datum
smo že določile, cilj potovanja pa je zaenkrat še skrivnost. Vsekakor pa ni dobro prehitro delati planov za naprej, do
izleta je še nekaj četrtkov, ki jih bomo izkoristile, da se dobro pripravimo za zaključni podvig. Letos smo se opremile
tudi z novimi majicami, ki imajo napis, ki izraža splošno klimo v skupini, saj je življenje preprosto lepo, če si kdaj (npr. v
četrtek zvečer) vzameš čas zase, za druženje in razgibavanje. S tem poskrbiš za fizično in psihično kondicijo, kar pa tudi
ni kar tako.
… ČE SI LIBELIŠKA TELOVADKA.
Simona Jerčič Pšeničnik

Običaji v novi preobleki!
V Libeličah je že od nekdaj v navadi, da ljudje radi »vkup stopijo«. Tako je
bilo nekoč, ko so si ljudje znali vzeti čas in so si dolge jesenske in zimske
večere krajšali z različnimi oblikami druženja. Mlajši še komaj vemo, kaj je
»stelaraja« ali pa »flincarija«, toda starejši nam vedo povedati marsikatero
prigodo, ki se je zgodila na takem druženju. Pa bi tudi te prigode šle v
pozabo, saj ob televiziji in računalniku ni prave priložnosti, da bi
posredovali svoje bogate doživljaje in izkušnje, če ne bi organizirali nove
oblike druženja - orehijade. Tako pa mlado in staro zopet sede za isto mizo
in prigode gredo od ust do ust, kakor je navada med preprostimi ljudmi na
Slovenskem že stoletja.
Kljub temu, da nas sodobni čas nenehoma preganja, si v naši vasi ne
pustimo, da bi nas prehitel, zato se še dandanes družimo. Govorim o
novodobni obliki druženja, saj koruzo že leta obdelajo stroji in »flincarija« ni več »in«, »stelaraje« pa so prav tako že iz
mode. Nekaj let zato ni bilo nič, potem pa so libeliški »pavri« stopili skupaj in pogruntali »orehijado«. Seveda se to
dogaja na večjih kmetijah – Buč, Norc in Hribernik. V jeseni na teh kmetijah pridno zbirajo orehe in jih sušijo, da jih nato
v zimskih mesecih organizirano trejo in prebirajo.
Po novem letu, ko so dnevi še vedno kratki, večeri pa dolgi in dolgočasni, se nato dobijo enkrat na eni kmetiji, drugič na
drugi kmetiji ter obdelujejo orehe (z jezikom pa še kaj drugega). Na dogodek povabijo tudi sosede in znance, da je
druščina še bolj pisana in raznolika. In kakor je na kmetih v navadi, imajo tudi pri orehijadi svojo vlogo tako moški kot
ženske. Moški del tre orehe s posebnimi kleščami ali pa kar s kladivom, ženski del pa jih lušči in prebira, saj je za to
opravilo vendarle potrebno imeti malo bolj spretne prste. Če bi neznanec v tem času stopil v prostor, bi bil priča veselemu
prizoru, ko si ljudje hitijo pripovedovati prigode zadnjih dni ali pa obujajo spomine na že skoraj pozabljeno preteklost.
Vsak, ki je že kdaj trl oz. »trupal« orehe ve, da je veliko več časa potrebnega
za luščenje, zato so moški in fantje s svojim opravilom hitro konec, vendar se
v ženske zadeve ne vtikajo in raje pridno praznijo kozarce z moštom, ki ga je
na kmetih za enkrat še dovolj. Ko jim mošt že malo v »gvavo stopi« in
razveže jezike, znajo povedati veliko zanimivega o takem in drugačnem
dogajanju na vasi, na dan pa pride tudi kakšna novica, ki bi drugače ostala
skrita. Ženske pa seveda ne bi bile ženske, če bi ostale ob teh pametnih
komentarjih tiho, zato je smeha za polno malho in še več. Druženje traja
pozno v noč, če je druščina prava, pa tudi do jutranjih ur.
Samo veseli smo lahko, da tukaj na podeželju ljudje še znajo stopiti skupaj in prisluhniti drug drugemu. Če pa si zato
izmislijo nov običaj, pa nič za to – tudi na kmetih gredo s časom naprej in ne pustijo, da bi jih ta povozil. Orehijada je le
eden od dokazov, da je temu res tako.
Simona Jerčič Pšeničnik

